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Като кмет на Габрово за мен е чест да Ви представя 
икономическия профил на града. Тук ще откриете 
основните предпоставки, формиращи благоприятен 
бизнес климат, най-актуалните данни за икономиката на 
региона и списък с основните инвеститори, които 
избраха Габрово за свой дом. Икономическият профил е 
изготвен на базата на обстойно изследване на бизнес 
средата и икономическото развитие на община Габрово, 
достъпно на официалния сайт на общината. 

Габровци се гордеят с индустриалната си история и 
гледат напред към високотехнологичното си бъдеще. 
Индустриалното развитие на Централна и Източна 
Европа е все по-малко свързано с изнасяне към региона 
на трудоинтензивни производствени процеси и все 
повече зависимо от развитието на технологични 
промишлени клъстери. 

Някои от фактите в този икономически профил ще Ви 
изненадат и съм убедена, че и вие ще споделите моята 
визия за Габрово като един от индустриалните градове, 
които разполагат с необходимите условия за 
високотехнологични бизнес начинания. 

Габрово притежава сериозен потенциал за 
задоволяване на инвеститорски интерес въпреки 
демографските предизвикателства. Високото ниво на 
образование и активна младеж са важни фактори за 
увеличаването на броя на професионалистите на пазара 
на труда. Над 80% от младите хора на възраст между 25 
и 34 години работят, като по този показател област 
Габрово е в топ 3 на страната. 

Градът ни успява да привлича хора от други населени 
места, забелязва се ръст на броя на тези, които решават 
да се завърнат от чужбина. Като притегателна сила може 
да се определи не само шансът за добре платена работа, 
но и повишаването на качеството на живот. Семействата 
с деца оценяват природата, сигурността на града, 
качествения образователен процес и целогодишните 
активни занимателни дейности за деца и подрастващи. 
Младите професионалисти и дигиталните номади могат 
да се възползват от разнообразния живот, предоставящ 
качествени културни и спортни събития с 
международно участие, както и активната 
предприемаческа екосистема. 

Благодаря Ви за интереса към нашия град и ще се 
радвам скоро да Ви посрещна в Габрово. Винаги сте 
добре дошли!

Таня Христова 
Кмет на община Габрово

Добре дошли в Габрово!
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Бизнес 
климат 
Mакроикономическа стабилност 
През 1997 г. се установи широк консенсус 
относно основите на икономическата политика, 
които продължават да доминират при правенето 
на реформи. 

България ще запази фиксирания курс на лева 
към еврото, гарантиран чрез валутен борд, до 
приемането на единната европейска валута. 
През 2018 г. страната ще кандидатства за 
присъединяване към ERM II и след това ще се 
присъедини към еврозоната. Повече от 20 
години правителствата следват консервативна 
фискална политика с балансиран бюджет. 
Държавният дълг спадна от над 100% от БВП до 
25.4% към момента. България е трета в ЕС по 
най-нисък държавен дълг само след този на 
Естония и Люксембург. Корпоративният и 
личният подоходен данък в България са едни от 
най-ниските данъчни ставки в ЕС и света с 
плоска ставка от 10%. 

България се присъедини към НАТО през 2004 г. и 
ЕС през 2007 г. Законите и регулациите в почти 
всички сфери са хармонизирани с европейското 
законодателство. Страната очаква и стартиране 
на преговорите за присъединяване към ОИСР. 

ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ

ПЛОСЪК ДАНЪК ВЪРХУ 
ПЕЧАЛБИТЕ И ДОХОДИТЕ

10% 

25% 

ФИКСИРАН КУРС КЪМ 
ЕВРО ОТ 1997 г.

€
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България в международните 
класации 

България има отворена икономика със силни 
търговски отношения с европейските пазари. 
Износът е диверсифициран, като включва бързо 
растящите сектори на автомобилни части, 
машиностроене и фармация. През последното 
десетилетие секторът, свързан с износ на бизнес 
услуги, също се разшири значително. 

В глобалния индекс за конкурентоспособност на 
Световния икономически форум България 
изпреварва конкурентни инвестиционни 
дестинации като Румъния, Сърбия, Гърция и 
Турция. Страната заема шесто място по 
показателя за бюджетен баланс и по отношение 
на търговските мита. 

В изданието за 2018 г. на доклада на Световната 
банка „Правене на бизнес“ България изпреварва 
страни като Белгия, Турция и Гърция. Най-добър 
ранк страната има в „международна 
търговия” (21-во място), „защита на 
инвеститорите” (24-то) и „получаване на 
кредит” (42-ро). 

В индекса, публикуван в доклада “Икономическа 
свобода по света” от Института Фрейзър 
(Ванкувър, Канада), България се класира на 48-
мо място от 159 страни. Най-добрите резултати 
са в „стабилни пари“, “регулации” и „свобода на 
международната търговия“.

Държавен дълг 
25.4% от БВП 

3то място в ЕС-28 

Евростат 2017

Данък върху печалбите 

10% плосък 

2ро място в ЕС-28 

KPMG 2018 

Doing Business Index 
50то място от 190 страни 

Световна банка 2018

Economic Freedom Index 
48мо място от 159 страни 

Fraser Institute 2017

Global Competitiveness Index 
49то място от 137 страни 

World Economic Forum 2017/2018
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Динамична 
икономика 
Регионалната икономика поддържа устойчив 
икономически растеж в дългосрочен план. Както  
произведеният в област Габрово БВП, така и 
брутната добавена стойност, отбелязват 
средногодишен ръст от над 3%. През 2016 г. БВП 
достига 1.26 млрд. лв. БВП на човек от 
населението е над 11 000 лв., което поставя 
областта на едно от челните места по този 
показател. Измерена в относително изражение, 
добавената от фирмите стойност има една от 
най-високите за страната стойности. Брутната 
добавена стойност от нефинансовия сектор е 
768 млн. лв. или 25.6% от приходите на 
компаниите в областта. 

Предприятията само в община Габрово 
произвеждат продукция за близо 900 млн. лв 
през 2016 г. Докато стойността на продукцията 
на национално ниво отбелязва спад спрямо 
предходната година, то в общината тя бележи 
ръст от 5%. Брутната добавена стойност, която 
предприятията в общината създават, достига 
близо 360 млн. лв. 

ОБЛАСТ ГАБРОВО

2.1 млрд. лв

ПРОДУКЦИЯ

НСИ 2016

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

ОБЩИНА ГАБРОВО

900 млн. лв

768 млн. лв.
ОБЛАСТ ГАБРОВО

360 млн. лв.
ОБЩИНА ГАБРОВО
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Преработваща промишленост 
Безспорен лидер в икономиката на общината е 
преработващата промишленост, която допринася 
за близо 50% от добавената стойност и 
работните места в Габрово. Преработващата 
промишленост осигурява заетост за 8 500 наети 
лица. В индустрията е най-големият размер на 
направените инвестиции в ДМА – 43.6% от 
общите инвестиции в община Габрово.  

Структурата на местната икономика говори за 
наличието на добре развита мрежа от местни 
доставчици. Водещ подотрасъл е 
машиностроенето и инструменталното 
производство, където работят над една трета от 
служителите в сектора. Габрово разполага и с 
добре развито производство на пластмасови 
изделия. 

Технологичните промишлени клъстери все още 
обслужват глобалните вериги на добавена 
стойност, но със съвсем различен принос от 
преди. Международните компании вече започват 
да изнасят инженерингова и развойна дейност, 
каквито примери има и тук. Сложните 
производства изискват повече на брой и по-
надеждни местни доставчици - нещо, което до 
скоро беше подценявано като възможност. 
Новите запитвания от страна на инвеститори 
вече включват сериозен интерес към 
възможностите за даване на поръчки към 
местни доставчици. Въпрос, който ще става по-
важен от темата за наличието и цената на труда. 

НАЕТИ 
(50% от работните места 

в общината)

8 500

ПРОМИШЛЕНОСТ В ОБЩИНАТА

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ 
(50% от икономиката на 

общината)

190 млн. лв.

ОТ ИНВЕСТИЦИИТЕ

44%

НСИ 2016
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ЗАЕТОСТ ПО ИНДУСТРИИ В %

1%

4%

9%

21%
21%

44%

Индустрия, ВиК и енергетика
Бизнес услуги
Търговия, транспорт, хотели и ресторанти
Публични услуги
Земеделие
Потребителски услуги

ОБЩО ПРОМИШЛЕНОСТ 100

Машини и инструментално 
производство

36

Облекло 29

Храни, напитки и тютюн 10

Каучук и пластмаси 9

Мебели и изделия от дърво 8

Други 8

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

НСИ с данни за община Габрово за 2016

НСИ с данни за община Габрово за 2016

ОБЩО  БИЗНЕС УСЛУГИ 100

Строителство 31

Транспорт и логистика 28

Административни и 
спомагателни дейности

14

Професионални дейности и 
изследвания 12

IT и телекомуникации 6

Други 9
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Хъб за 
инженерни 
решения 
Намираме се в навечерието на вълна от нов тип 
инвеститорски интерес в индустрията, която 
много по-фокусирано търси инженерен талант. 
Бъдещето на индустриалното развитие на 
Централна и Източна Европа е все по-малко 
свързано с офшоринг на трудоинтензивни 
производствени процеси, и все повече зависимо 
от развитието на технологични промишлени 
клъстери. 

Наблюдаваме засилване на интерес от страна на 
мултинационални компании да изнасят към 
България по-сложни процеси, в това число и 
развойна дейност, като това е особено изразено 
в инженерно-продуктови производства като 
машиностроене, автомобилна индустрия и др. 

Габрово е предпочитан като инвестиционна 
дестинация заради достъпа до инженерен талант 
и традиционните клъстерни връзки в 
машиностроенето. Градът се характеризира с 
изключително високата степен на 
индустриализация, като вече преобладават 
инженерно-продуктовите производства. 

Освен силните конкурентни предимства в 
привличането на инвеститори в инженерно-
продуктовите производства градът има всички 
шансове да се превърне в място, в което се 
извършват първи приложни индустриални опити 
с глобални технологични решения и продукти. 

Вече редица фирми специализират в 
инженеринговите решения, силовата 
електроника, машиностроенето и 
инструменталното производство. Компаниите в 
региона бързо се адаптират към промените на 
пазара и конкретните задания на клиентите. 
Индивидуалният подход и взимането на „custom” 
решения превръщат иновациите в част от 
ежедневния производствен процес. 

Голяма част от компаниите предлагат 
комплексни решения – от инженеринг до 
завършен, готов продукт. В производствените 
предприятия в Габрово, част от 
мултинационални компании, мениджмънтът има 
инженерна свобода по организация на 
производството, като не са редки случаите на 
изнасяне на процеса по разработка на продукта 
изцяло в Габрово.
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pixabаy.com

http://pixab%D0%B0y.com
http://pixab%D0%B0y.com
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ … ?

ЕДИН ОТ ВОДЕЩИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА 
КРАНОВИ КОМПОНЕНТИ В СВЕТА Е ТУК

В ГАБРОВО СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ 
СИМУЛАТОРИ ЗА ФОРМУЛА 1

ГАБРОВСКИ ФИРМИ РАЗРАБОТВАТ 
„CUSTOM” РЕШЕНИЯ В СФЕРАТА НА 
СИЛОВАТА ЕЛЕКТРОНИКА

ИНЖЕНЕРНО-ПРОДУКТОВИ 
ПРОИЗВОДСТВА

ПРОЦЕСНО-ПРЕРАБОТВАТЕЛНИ 
ПРОИЗВОДСТВА

машиностроене, авто, 
металообработване, дълготрайни стоки

ХВП, химия, металургия, козметика, 
фармация

ПОРЪЧКОВИ ПРОДУКТИ; “ПЪРГАВО” 
ПРОИЗВОДСТВО

РЕЦЕПТИ, ФОРМУЛИ

ПОЧТИ НЕПРЕКЪСНАТА ОПТИМИЗАЦИЯ РЯДКО, ЗНАЧИМИ ФИКСИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ

МНОГО КОМПОНЕНТИ, МНОГО ДОСТАВЧИЦИ МАЛКО РЕСУРСИ, МАЛКО ДОСТАВЧИЦИ

ЧЕСТО СОБСТВЕНА МАРКА, ОСОБЕНО В 
МАШИНОСТРОЕНЕТО

ОБИКНОВЕНО WHITE-LABEL
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Активна 
работна сила 
Стратегическото разположение на Габрово в 
центъра на едноименната област създава добри 
възможности за придвижване от почти всички 
населени места в региона. Градът е достъпен за 
приблизително 30 минути от 110 000 души, от 
които всеки втори е на възраст между 20 и 64 
години.  

Благодарение на добрата транспортна 
свързаност с Велико Търново за други над 60 
000 души в работоспособна възраст са налични 
условия за достигане за по-малко от 45 минути 
до индустриалните зони на Габрово. 

Доброто качество на живот и силно развитата 
преработваща промишленост създават условия 
Габрово да привлича кадри от близко 
разположените райони и други градове в 
страната. 

КОЕФИЦИЕНТ НА ЗАЕТОСТ  
(15 - 64 години) 

*ЕС - 67.6%

67.1%

ЗАЕТОСТ ПРИ МЛАДЕЖИ 
(25 - 34 години)

80%

БЕЗРАБОТИЦА

5.2%

НСИ 2017
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ОБЩО НАСЕЛЕНИЕ

ВЪЗРАСТОВА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

НСИ с данни на областно ниво за 2017

НСИ 2017

ОБЩИНА 
ГАБРОВО

РАЗСТОЯНИЕ ДО 
30 мин.

РАЗСТОЯНИЕ ДО 
45 мин.

110 000

13241

17900

32128

30163

16822
75+

65-74 г.

45-64 г.

 под 20 г.

20-44 г.

13 241

17 900

32 128

16 822

30 163

59 000 110 000 206 000
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Заетост по индустрии 
Габрово е със силно изявен индустриален 
профил по отношение на заетостта спрямо 
средните за ЕС стойности. Всеки втори нает в 
областта работи в преработващата 
промишленост. Подобна концентрация на заетост 
в индустрията не успява да постигне нито една 
друга област в страната. Въпреки че е една от 
трите области в страната с най-малко население, 
със своите близо 20 000 наети в сектора Габрово 
е един от индустриалните центрове в България. 

Компаниите разполагат с квалифициран 
персонал, което е резултат от индустриалните 
традиции в региона и дългогодишно вътре-
фирмено обучение. Близо половината от наетите 
само в община Габрово са техници, 
квалифицирани работници, машинни оператори и 
монтажисти. Работната сила е специализирана, 
но въпреки това лесно се адаптира и може да 
работи в различни сегменти на промишленото 
производство. 

Броят на наетите в сектора на бизнес услугите е 
3 600. Секторът е в подем, като по брой наети 
дори успява да изпревари нивата отпреди 2008 г.

ТЕХНИЦИ И ПРИЛОЖНИ 
СПЕЦИАЛИСТИ

1 407

МАШИННИ ОПЕРАТОРИ И 
МОНТАЖИСТИ

2 901

КВАЛИФИЦИРАНИ 
РАБОТНИЦИ

3 874

НСИ с данни на общинско ниво за 2016
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СТРУКТУРА НА ЗАЕТОСТТА В ГАБРОВО

Чехия

Словакия

Полша

Румъния

България

Германия

Естония

ЕС

0% 8% 16% 24% 32%

17.0%

20.0%

20.6%

22.6%

22.8%

23.4%

27.0%

31.3%

ДЯЛ НА ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ  В ЗАЕТОСТТА

ГАБРОВО50.3%
ПЛОВДИВ33.5%

СТАРА ЗАГОРА33.1%

ВАРНА13.3%

Евростат с данни за 2016 НСИ с данни на областно ниво за 2016

НСИ с данни на областно ниво за 2016
8,786

2,434

4,572

3,611

19,647Преработваща 
промишленост

Други

Търговия

Бизнес услуги

Потребителски 
услуги

8 786

4 572

3 611

2 434

19 647
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Заплати в преработващата 
промишленост 
Заплатите в преработващата промишленост са 
едни от най-високите на областно ниво. Това е 
предимство при привличане на инженери и 
квалифицирани кадри, за които търсенето расте. 
Тези заплати са и едни от най-високите в 
сектора в страната, изпреварвайки средните в 
развития индустриален център около Пловдив, 
както и са сходни със заплатите в друг голям и 
близко разположен индустриален център – този 
на Стара Загора. 

Заплатите в сектора нарастват изпреварващо 
спрямо средните за областта. Само през 2016 г. 
те са нараснали с над 9% спрямо предходната 
година, което е най-високият ръст на заплатите в 
частния сектор за същия период. 

Регионът разполага с висококвалифицирани 
кадри, но развитието му в сферата на 
инженеринговите решения ще създаде 
необходимост от привличането на още 
специалисти. Един от факторите за това е 
наличието на конкурентни заплати за 
електроинженери и други квалифицирани 
служители. 

Очаква се през 2019 г. общите разходи за труд в 
преработващата промишленост, включително 
вноските към държавния бюджет от страна на 
работник и работодател, все още да бъдат едни 
от най-конкурентните в Европа.  

Общият размер на разходите за наемане на един 
електроинженер в развитите индустриални 
региони се очаква през 2019 г. да стартира от          
1 800 лв., достигайки до 3 300 лв. за инженери с 
опит. 

СРЕДНОГОДИШЕН РЪСТ НА 
ЗАПЛАТИТЕ В ПРЕРАБОТВАЩАТА 

ПРОМИШЛЕНОСТ

6.6%

КОНКУРЕНТНИ ЗАПЛАТИ В 
ИНДУСТРИЯТА
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БРУТНИ  ЗАПЛАТИ В ПРОМИШЛЕНОСТТА  (ПРОГНОЗА ЗА 2019 г.)

ГАБРОВО1 073
ПЛОВДИВ1 140

СТАРА ЗАГОРА1 176

ВАРНА1 165

БЕЗ ОПИТ С ОПИТ

Инженери ERP 1 600 2 600

Инженер конструктори 1 600 3 300

Електроинженери 1 800 3 200

Монтажисти 1 300 1 600

Други квалифицирани работници 1 500 2 000

Неквалифицирани работници 1 100 1 300

CNC оператори 1 500 1 900

Trakia Tech на база проучване*Брутна работна заплата + осигурителни вноски от работодател за 2019

ОБЩИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД*

(лв./месец)

(лв./месец)

Общо за страната

Ловеч

Велико Търново

Русе

Плевен

500 620 740 860 980 1,100

940

961

978

1,007

1,0491 049

1 007

978

961

940

Trakia Tech
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Място за 
развитие на 
таланти 
Габрово разполага с добре развита система от 
основни и средни училища, които превръщат 
града във водещ образователен център в 
региона. Основна роля в подготовката на 
висококвалифицирани кадри за индустрията 
имат Природо-математическата гимназия, две 
професионални гимназии, както и Технически 
университет - Габрово. Тук е разположена и 
Национална Априловска гимназия с 
чуждоезиков и хуманитарен профил. 

Индикатор за доброто качество на 
образованието са резултатите от държавните 
зрелостни изпити след XII клас. Учениците от 
училищата в града постигат високи резултати на 
изпитите по чужд език, а резултатите по 
математика класират общината на едно от 
челните места в страната. Показателен за 
качеството на образованието е и фактът, че 
Габрово е една от общините в страната с най-
нисък дял на отпаднали ученици.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…?

ТУК Е ПЪРВОТО СВЕТСКО 
УЧИЛИЩЕ И КАБИНЕТ ПО 

ФИЗИКА В БЪЛГАРИЯ

ГАБРОВО Е ОБЛАСТЕН 
ЦЕНТЪР ЗА MICROSOFT IT 

ACADEMY
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Приложно програмиране

Системно програмиране

Компютърна техника и технологии

Мехатроника

Машини и системи с ЦПУ

Автотранспортна техника

Автомобилна мехатроника

МОН; НАПОО за 2018

СТУДЕНТИ828
УЧЕНИЦИ В 
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ 
УЧИЛИЩА

251
УЧЕНИЦИ В 
ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ГИМНАЗИИ

228

ЗАВЪРШИЛИ ПРЕЗ 2017:

НСИ 2017

СПЕЦИАЛНОСТИ В ПРОФЕСИОНАЛНА 
ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

ВУЗ1

СТУДЕНТИ В 
ТЕХНИЧЕСКИ 
СПЕЦИАЛНОСТИ3 123

УЧИЛИЩА ДО 
12-ТИ КЛАС

1 578
УЧЕНИЦИ С 

МАТЕМАТИЧЕСКИ И 
ПРОФЕСИОНАЛЕН 

ПРОФИЛ

ЦПО

118
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В общината се наблюдава засилен интерес към 
техническите специалности, изучавани в 
средното образование. Броят на записани 
ученици в професионалната техническа 
гимназия и природо-математическата гимназия 
нараства през последните години. 

Природо-математическата гимназията в града 
подготвя ученици в профилиращи предмети 
„Информатика“ и „Информационни технологии“. 
Гимназията е и акредитиран обучителен център 
на програмата на Microsoft IT Academy за област 
Габрово. 

Професионалната техническа гимназия „Доктор 
Никола Василиади” подготвя кадри за 
индустрията в 7 специалности. Гимназията в 
партньорство със Стопанска камара Австрия е 
въвела обучение по дуална форма по 
специалността „Машини и системи с ЦПУ”. 
Обучителните програми са адаптирани към 
нуждите на индустрията. Гимназията си 
партнира с водещи машиностроителни компании 
в Габрово за практическото обучение на 
учениците. Училището е оборудвано с модерни 
лаборатории по компютърна техника и 
технологии, системно програмиране и 
мехатроника. Габрово има и Професионална 
гимназия по туризъм „Пенчо Семов“, както и две 
професионални паралелки по строителство и 
интериорен дизайн в СУ „Отец Паисий“. 

Технически университет - Габрово предлага 
обучение в 5 професионални технически 
направления. Университетът е водещ по 
разнообразие на магистърски специалности, 
подготвящ кадри с умения, подходящи за 
специализираното производство, характерно за 
региона. Технически университет - Габрово има 
двустранни споразумения за студентска и 
преподавателска мобилност с 58 европейски 
висши училища по програмите „Еразъм” и 
„Еразъм+”. 

В община Габрово има 11 центъра за 
професионално обучение, които подготвят кадри 
в направления, свързани с преработващата 
промишленост: машиностроене и 
металообработване; електротехника и 
енергетика; производствени технологии; 
приложна информатика и електроника; 
автоматика.

РЪСТ НА НОВОПРИЕТИ 
УЧЕНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ГИМНАЗИИ ПРЕЗ 2017/2018 г.

30.5%
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Град,  
който ще ви 
очарова  
Чистият планински въздух и приятният климат 
ще ви накарат да прекарвате повече време на 
открито. Ако имате планински велосипед, ще 
откриете пътеките в Стара планина и по 
поречието на река Янтра. В самия град може да 
практикувате популярните в България футбол, 
волейбол и атлетика, но и още около 30 вида 
спорт в над 40 клуба. През зимата има добри 
условия за ски на най-голямата старопланинска 
поляна Узана с 8 ски писти, някои подходящи и 
за малки деца. 

Габрово е град, в който ще имате повече време 
за семейството. Кратките разстояния и спокоен 
трафик пестят изключително много време в 
придвижване. Габрово е един от най-сигурните 
градове в страната според индикатори за 
пътнотранспортни произшествия и за 
регистрирана престъпност. 

Общинските детски градини и ясли са модерно 
оборудвани и с достатъчно места за посрещане 
на търсенето. Детските градини предлагат и 
обучение по чужди езици, модерни танци, спорт 
и йога.  

Община Габрово въведе обучение по метода 
Монтесори, като планира да обхване в тази 
програма всички общински детски градини. 

Габрово е на едно от първите места в страната по 
очаквана продължителност на живота. За това 
има значение добре развитата зелена система 
(около 63 кв. м. средно на един жител) и 
чистотата на въздуха (нивата на фини прахови 
частици и азотен оксид са едни от най-ниските в 
сравнение с други европейски градове). Но има и 
друг важен фактор - в Габрово ще откриете 
добро ниво на здравеопазване и развита мрежа 
от болници и медицински центрове.

ПРЕТЕНДЕНТ ЗА ЕКОЛОГИЧНАТА 
НАГРАДА НА ЕК

ТВОРЧЕСКИ ГРАД НА ЗАНАЯТИТЕ 

GABROVO
city of crafts and folk art

Designated 
UNESCO Creative City 
in 2017

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization
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• МАИР БОЖЕНЦИ - ТРЯВНА 

• ЕТЪР – СОКОЛСКИ МАНАСТИР 

• ЛЮЛЯЦИ – ДЕБЕЛ ДЯЛ 

• ГРАДИЩЕ – ПАЗИТЕЛКАТА НА ПРОХОДА 

• ВИТАТА СТЕНА 

• РИМСКИЯТ ПЪТ 

• ГРАДИЩЕ - КМЕТОВЦИ

-5 °C

0 °C

5 °C

10 °C

15 °C

20 °C

25 °C

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Средни високи Средни ниски 

Meteoblue

СЛЪНЧЕВИ ДНИ

М2/ЧОВЕК  
ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ63

НИСКИ НИВА НА ФПЧ

ЕКО ПЪТЕКИ

25 мин.

ГАБРОВО ГАБРОВО

123
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КАЛЕНДАР СЪБИТИЯ

СПОРТНИ СЪБИТИЯ

Снежна Узаниада януари

Национален турнир по адаптирано 
плуване май

Републикански шампионат по ендуро май

Международен баскетболен лагер юли

ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИИ

Национален лагер „Предприемачът като 
откривател“ юли

Международен пленер по живопис август

Международна академия за 
драматургично писане август

Innovation camp октомври

ЗАНАЯТИ И ТРАДИЦИИ

Европейски дни на художествените 
занаяти март

Международен фестивал на 
автентичен фолклор „Песни в полите 
на Балкана“

юли

Международен панаир на 
традиционните занаяти септември

Международен фестивал на камерната 
музика септември

Международен фестивал „Празник на 
духовната музика“ октомври

СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА

Международен фестивал на 
илюзионното изкуство „Магична среща 
Златна котка“

март

Ежегоден Габровски карнавал май

Международен фестивал за градски 
изкуства и щастие 6Fest май

Международен карвинг фестивал май

Международен фестивал на 
спектаклите за 1 актьор BG/MOT май

София филм фест в Габрово юни

Фестивал Алтернативни форми на 
изкуство юли

Узана Ден и Нощ   август

Фестивал жълтите павета октомври

СЪБИТИЯ ЗА ДЕЦА

Биенале на хумористично–сатиричната 
детска рисунка                        май

Детски мини фестивал май

Приеми ме на село юли

Детско коледно градче декември

За повече информация: visit.gabrovo.bg
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ИНТЕРАКТИВЕН 
МУЗЕЙ НА 
ИНДУСТРИЯТА

МУЗЕЙ „ДОМ НА 
ХУМОРА И 
САТИРАТА”

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ДА ВИДИТЕ: 

ЕТНОГРАФСКИ 
МУЗЕЙ НА 
ОТКРИТО „ЕТЪР”

РЕГИОНАЛЕН 
ИСТОРИЧЕСКИ 
МУЗЕЙ

СОКОЛСКИ 
МАНАСТИР

НАЦИОНАЛЕН 
МУЗЕЙ НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО/
НАЦИОНАЛНА 
АПРИЛОВСКА 
ГИМНАЗИЯ

МЕСТНОСТ 
„УЗАНА”

МУЗЕЙ НА 
АРХИТЕКТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКИ 
РЕЗЕРВАТ 
„БОЖЕНЦИ”
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Глобално 
свързан  
През Габрово минава Европейски транспортен 
коридор IX, който осигурява връзка между 
Североизточна Европа с пристанище 
Александруполис на Егейско море. 

Най-близкото пристанище е Международно 
пристанище Свищов, което се намира на 113 км 
от Габрово и предлага транспорт на по-малки 
партиди по река Дунав до Централна Европа, 
както и директна връзка с най-голямото 
черноморско пристанище Констанца, в което 
оперират океанските контейнерни линии за Азия, 
Северна и Южна Америка. 

В момента до столицата София и нейното 
международно летище се достига за около два 
часа и половина. До големите областни градове 
Пловдив и Русе се достига за малко над два 
часа, а до големите градове на Черно Море 
Варна и Бургас се достига за малко над три часа. 
В бъдеще тези разстояния ще се взимат за по-
малко време, тъй като са планирани изграждане 
на магистрала между Русе и Велико Търново, 
завършване на магистралата от София до Варна 
и изграждане на тунел през Стара планина.

Разстояние до 
избрани градове

в км 

Атина 1 001

Белград 600

Будапеща 974

Букурещ 223

Варшава 1 748

Истанбул 452

Киев 1 142

Лондон 2 698

Милано 1 628

Мюнхен 1 535

Париж 2 377

Ротердам 2 384

Солун 502

ЛЕТИЩЕ СОФИЯ

ГАБРОВО

ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

265 км

239 км
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Ниски данъци 

По-големите предприятия могат да изберат да 
плащат ТБО според количествата отпадъци. 

За основа на облагане с данък недвижим имот и 
такса битови отпадъци при юридически лица се 
взема предвид по-високата стойност от 
данъчната оценка и отчетната стойност на 
имотите. За физически лица основа за облагане 
с данък недвижим имот е данъчната оценка на 
имотите. При новите индустриални имоти 
отчетната им стойност най-вероятно ще 
надвишава данъчната оценка. Затова базата за 
данъчно облагане ще бъде счетоводната 
стойност на инвестицията, което може да 
включва както разходи за придобиването на 
активи (земя и сгради), така и разходи за 
строителство и ремонт.

Габрово Пловдив Стара Загора Бургас

Данък имоти 0.150% 0.180% 0.145% 0.175%

Такса битови 

отпадъци
0.310% 0.530% 0.600% 0.690%

Общо 0.460% 0.710% 0.745% 0.865%

Данни от общинските администрации

ИНДУСТРИАЛЕН ОБЕКТ 
С РЗП 4000 М2 В ЗОНА 4

от около 2 200 лв. до 
около 8 000 лв.

от около 1 100 лв. до 
около 3 900 лв.
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Строителство: 
ясен процес 
Община Габрово осигурява ясен и сравнително 
кратък работен процес по отношение както на 
административните процедури, така и на 
сроковете за изпълнение. На инвеститорите се 
предоставя помощ и насоки в работата с други 
органи, участващи в процеса, сред които 
електроразпределителната компания, държавно-
общинската компания “ВиК” ООД - Габрово, 
РИОСВ и др. 

Посочени в инфографиката са максималните 
административни срокове и следва са се 
отбележи, че при планиране на обект в 
организирана индустриална зона е възможно 
сроковете да са в действителност по-кратки. Това 
са административните срокове и не включват 
времето, което отнема проектиране, строителство 
и други процеси, възложени от инвеститора. 

Габрово Източна Европа и 
Централна Азия ОИСР

брой процедури 16.0 16.0 12.5

време (брой дни) 105.0 168.3 154.6

Световна Банка, Trakia Tech

ОБЩО: 105 ДНИ

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Издаване на виза за 
проектиране

Предварителен договор с ЕР Север 
Предварителен договор с ВиК 
Становище от РИОСВ

14 дни

30 
дни

ОКОНЧАТЕЛЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Съгласуване на проекта с общината 7 дни
Издаване на Разрешително за строеж 14 дни

АКТ 14 - ПРИЕМАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯ ОТ ИНВЕСТИТОРА

Договор с ЕР Север 
Договор с ВиК 
Нанасяне на сградата на кадастралната карта

30 
дни

АКТ 15 - ПРИЕМАНЕ НА СГРАДАТА ОТ ИНВЕСТИТОРА

Заверка на технически паспорт в Общината 3 дни
Удостоверение за въвеждане в експлоатация 7 дни
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Развити 
индустриални 
зони  
Габрово предлага добър достъп до организирани 
и обслужвани индустриални зони, най-голямата 
от които е Северна индустриална зона. Тя има 
площ 3 350 дка, намира се в урбанизирана 
територия и е обслужвана от общината. В зоната 
в момента оперират около 100 промишлени 
предприятия. 

Зоната предлага отлична транспортна 
свързаност чрез главен път Габрово - Велико 
Търново като част от транспортен коридор IX, 
както и главна ЖП линия, включително и 
“последна миля” до някои от производствените 
площадки. 

Капацитетът на ВиК, електроразпределителната 
и газоразпределителната компании позволяват 
лесно свързване на нови инвеститори. Това се 
гарантира от близостта на важни обекти - на 
територията на зоната е разположена напълно 
реновираната пречиствателна станция за 
отпадни води, помпена станция, ТЕЦ Габрово и 
др. 

Промишлените потребители могат да се 
възползват от бързо разширяващия се 
либерализиран пазар на електроенергия. Цените 
на тока за големи потребители започват от под 
0.05 евро/кВтч без ДДС. При най-малките 
индустриални потребители на ток средната цена 
е около 0.10 евро/кВтч без ДДС. 

ИЗГОДНИ ЦЕНИ НА 
ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО И 

ЛИБЕРАЛИЗИРАН ПАЗАР

ВиК ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

ПЪТНА И ЖП СВЪРЗАНОСТ
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Основни 
инвеститори  
МАШИНОСТРОЕНЕ И ИНСТРУМЕНТАЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Цератицит България АД
АМК Задвижваща и 
Управляваща Техника 
ЕООД

Арсийт ООД Елит ООД

Подемкран АД Подем Габрово ЕООД ЕЛНА ООД Апронекс ООД

Резбонарезни 
Инструменти Габрово 
ЕООД

МВ Янтра АД Импулс АД Технолес ООД

Мехатроника АД Теспом АД Металик Бисипи АД СТС Електроникс ООД

ДОСТАВЧИЦИ ЗА ИНДУСТРИЯТА

Мак АД Лъки Строй 2011 ЕООД СТС Принт АД
ЕТ Проектстрой - Петър 
Петров

Терахим 97 АД Пътстрой-Габрово АД СТС Пак Холдинг ООД Колтек ЕООД

Габинвест ЕООД Пластформ ООД Еко Проект ООД Айви Бг ЕООД

НБИ Консорциум ООД Експал България АД
Алфрида Пеев ЕООД 
Габрово Лормет-България ООД
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ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ

Дзалли ООД
Ти Фузион България 
ЕООД Стс Холдинг Груп ООД

Хлебозавод Габрово 
ООД

Елви ООД Брама ООД Транслогистик ООД

Булкарто ЕООД Гепард ООД
Техномат - Меркурий 
ЕООД

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Вдд Логистикс ЕООД Ван-Валина Транс ООД Ним МПВ Транс ООД

Тайгър Булл ЕООД Формула-Ф ЕООД
ЕТ Илва Илиана 
Йорданова Кр Логистик ЕООД

ТЪРГОВИЯ

Поликомп ЕООД Елис ЕООД Дикси ООД Енергия

Темпус Линк ЕООД 
Габрово

ЕТ Миг Мирослав 
Стойчев Тимекс ООД Бръчев 

Максам Се България 
ЕАД Ник-92-НК-2010 ЕООД Марина ООД Парос ООД

IT& СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ

Графиксофт ООД Бетпорт Еда ООД ПЛ Контрол ООД

ДЗЗД Консорциум 
Стемо-Есри

Гоу Лайв
Лоджискеър България 
ЕООД

FFW
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Oбщина Габровo
gabrovo.bg

В партньорство с

destination.gabrovo.bg


